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 ปรากฏการณ “ความเชื่อ-ความศรัทธา” เปนความนาทึ่ง และมหัศจรรยอยางยิ่ง

 โดยเฉพาะเมือ่มองผานสายตาของ “โลกตะวันตก” ทีอ่าจเปนเรือ่งประหลาด อธบิายไดยาก 

และเขาใจไดยาก ทวา ! นี่เปนเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกิน สําหรับ "โลกตะวันออก"
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สงความสุขทุกตนเดือน
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Editor's talk

“อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง” หรือ “Internet of Things” 
(ตัวยอ IoT) หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เชื่อมถึงกันดวยระบบ
อนิเทอรเนต็ ทาํใหมนษุยกาวขามขอจาํกดัเรือ่งเวลาและ
สถานที่ ผานความสามารถของอุปกรณอันชาญฉลาด
บวกกบัระบบเครอืขายทีม่ปีระสทิธภิาพ ตวัอยางงายๆ 
ก็คือ การส่ังเปด-ปดสวิตชไฟท่ีบานผานแอปพลิเคชัน
บนมือถือ ในขณะที่ตัวเราไมไดอยูที่บาน

ประสทิธภิาพของ IoT ขึ้นอยูกบั 3 องคประกอบหลกัคอื 
(1) อุปกรณหรือเครื่องมือที่เราตองการเชื่อมตอ (2) เครือขาย 
(3) สวนควบคุมที่อยูในมือของผูใชงาน ซึ่งเทคโนโลยีที่กาวหนา
ทาํใหเครื่องไมเครื่องมอืตางๆ มคีวามฉลาดขึ้นมาก แถมโทรศพัท
มือถือก็มีแอปพลิเคชันที่ทําไดแทบทุกอยาง อีกทั้งการเขาถึง
อนิเทอรเนต็กม็อีตัราเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ ทาํใหเราสั่งงานอปุกรณ
ผานระบบไรสายได และยงัสามารถจดัการกบัขอมูลขนาดใหญที่
เรยีกวา BIG DATA ไดอยางสะดวกและแมนยาํขึ้น รวมทั้งลดภาระ
การใชแรงงานคนใหนอยลงอกีดวย

ในอนาคตมกีารคาดการณวาอปุกรณตางๆ จะฉลาดยิ่งขึ้น 
จนถึงขั้นที่เชื่อมตอกันเองได โดยมนุษยเขาไปเกี่ยวของนอยลง 

ดังนั้น จึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง ที่เราตองรูจกัและ

เขาใจการใชงานสิ่งเหลานี้ 
ยิ่ งถ  า รู  และ เข  า ใจการ
ทาํงานของระบบอยางลกึซึ้ง 

กจ็ะสามารถนาํไปประยกุตใช
ใหเกิดประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคที่เรา
ประจกัษแลววานวตักรรมมบีทบาทตอการสราง

และพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมไดอยางไร ซึ่งนวตักรรมใหมๆ  
ที่ขายไดในปจจุบัน ก็ลวนแตเกี่ยวของกับ IoT แทบทั้งสิ้น 
ยิ่งไปกวานั้น ในยคุที่เรายงัตองใชชวีติในสงัคมแบบเวนระยะหาง 
(Social Distancing) ทาํใหการเชื่อมตอผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ 
กลายเปนเรื่องจาํเปนมากขึ้น กย็ิ่งยํ้าชดัวา IoT จะเขามามอีทิธพิล
กบัชวีติเรามากขึ้นในแทบทกุมติิ

ประเด็นสําคัญตอนนี้ จึงมุ งไปที่การรูเทาทันและ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยนีีใ้หไดมากทีส่ดุ เพราะการเชือ่ม
ตอผานอนิเทอรเนต็ แมจะมคีวามสะดวก แตแฝงดวยความเสีย่ง 
เรื่องความปลอดภัยของขอมูลและความเปนสวนตวั ดงันัน้
เราจงึตองรูจักวธิใีชงานอยางปลอดภัย ในขณะเดยีวกนั หลายคน
ท่ีไดรับผลกระทบในการทํางานหรือทําธรุกิจในชวงน้ี ก็อาจ
จะลองพิจารณานําเอา IoT เขามาใชเพ่ือใหจัดการกับ
งานไดสะดวกอยางรวดเร็ว จากทุกท่ีทุกเวลา ไมวาจะเปน
เรื่องการผลิต การจัดสง การจัดจําหนาย การจัดการกับ
สตอ็กสนิคา หรือแมแตการตลาดออนไลน เพราะเกือบทกุอยาง
สามารถจัดการได บนโทรศัพทมือถือผ านเครือข าย
อนิเทอรเนต็ ดงันัน้ใครหยิบมาใชเปน กจ็ะมโีอกาสมากกวา 
และไดรับ ประโยชนมากที่สุด

ผมเคยใหสมัภาษณเรือ่ง “คานยิมองคกร ของ ธพส.” 
ในหัวขอ ‘ความรับผิดชอบตอคําม่ันสัญญา หรือ 
Commitment’ ซึ่งผมลองศึกษา คนควา และสรุปมา
เลาใหเพื่อนพนักงาน ธพส. ฟงในวันนั้น ไววา

1. กลยทุธองคกรที่ดมีคีวามจาํเปน แตวธิกีารปฏบิตักิาร
ที่ดกีจ็าํเปนดวย

2. แตแมนวาจะม ี“กลยทุธ” และ “วิธีการปฏบิตักิาร” 
ดขีนาดไหนกต็าม หากขาดเรื่อง Commitment ของผูปฏบิตังิาน 
หรอื “รับปากแลวตองทํา” งานทั้งหลายกไ็มมวีนัสาํเรจ็

ดังนั้นเวลาเราจะพูดถึงเรื่องการจัดการองคกรที่จะ
ประสบความสาํเรจ็แลว

3. จาํเปนเหลอืเกนิที่จะตองมกีาร “กํากับ” ปจจยัอกี
สวนนี้ รวมเขาไปดวย

4. นั่นคือ “รับปากแลวตองทํา” หรือ Commitment 
ของคนทาํงานนั่นเอง

เรา ผู บริหาร พนักงาน และลูกจาง ธพส. ทุกคน 
จงึจาํเปนตองยดึถอืเรื่อง ‘ความรบัผดิชอบตอคาํมั่นสญัญา 

หรอื Commitment’ ใหเปนคานยิมในหวัใจ ซึ่งจะทาํใหเราทกุคน
เปนคนที่รักษาคําพูด รักษาสัญญา มีความนาเชื่อถือ เปนที่ไว
วางใจ และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามกาํหนดเวลา

สวนวธิกีารจะสราง Commitment หรอื “รับปากแลวตองทาํ” 
นั้น ตอง

a. สรางใหเกิดขึ้นจาก “ภายใน” หรือ “ความคิด” เปน
เบื้องตน/เริ่มแรก ทุกสิ่งตองเริ่มจาก “ขางในจิตใจ” หรือ 
“จากในออกนอก” จึงจะสรางความมั่นคงไดดี ความคิดที่จะ
สงตอไปสู Commitment คอืตองเชื่อวา 

- เราจะสาํเรจ็ไดแน
- ทกุสิ่งเปนไปได 
- เราจะสาํเรจ็ไปพรอมๆ กนั - เชื่อใน Teamwork หรอื
- คนละไมคนละมอื งานจะสาํเรจ็ เปนตน
และ 
b. ผูบรหิารตองทาํใหผูปฏบิตังิาน “เขาใจ” ในกลยทุธ เพื่อสราง 

“ความมั่นใจ” หากคนทํางานเขาใจในเนื้อหาสาระของกลยุทธ
และแผนงานแลว แนนอนวาจะสราง “ความมั่นใจ” ใน
ความสาํเรจ็ที่จะเกดิขึ้น

ส งผลให คนคนนั้น กล าหาญพอที่จะรับปาก หรือ 
ม ีCommitment กบัการปฏบิตังิาน อาจใช “เครื่องมือ” หลายๆ 
ชนดิเขามาชวยดวย เชน การทาํการฝกฝน การซอม หรอื Role 
play เปนตน

หากใครอานแลวมปีระโยชน กล็องนาํไปปรบัใชไดนะครบั

สวัสดีครับ
Dr.T  

Commitment 

เริ่มตนเดือนใหมทายปรับไตรมาสสุดทายของป...

ปที่ไดขึ้นชื่อวาเปนวกิฤตการณที่อยูในความทรงจาํของผูคนไป
อีกแสนนาน แตทามกลางเรื่องราวมากมายเหลานั้น สิ่งดีงามและ
ความสขุกส็อดแทรกใหเราไดพบเหน็สมัผสัอยูไมนอย 

ถงึตอนนี้เชื่อวาคงวางแผนสาํหรบัเรื่องใหมๆ สิ่งใหมๆ  ที่กาํลงั
จะมาถึงในอีกไมชา และอีกหลายทานโดยเฉพาะในแวดวงราชการ ก็คงไดพบเจอเรื่องราวใหมๆ ผูคนใหมๆ กับเดือนแรกของ
ปงบประมาณใหม เตรยีมพรอมรบัมอืกบัความทาทายใหมที่รออยู 

เมื่อเรายงัเชื่อมั่นในกนัและกนั เชื่อมั่นตอ “พลังศรัทธา” ที่มตีอตวัเราเอง ยอมกอเกดิเปนพลงับวกใหแกตนเองและคนรอบขาง 
ใหม ี“พลังใจ”  กาวเดนิตอไปขางหนาอยางเขมแขง็ และมั่นใจวาความสขุจะอยูเคยีงขางเราไปตลอดเสนทาง 

ขอสงพลังศรัทธาแหงความเชื่อมั่นและพลังแหงความสุขมอบแดทุกทานครับ...
กองบรรณาธิการ
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อันเปนแนวทางเดียวกัน กับ “ไอไข-เด็ก

วัดเจดีย” ที่กอตวัมายาวนานดวย “ความเชื่อ-

ความศรัทธา” ในพื้นที่ กระทั่งมาขึ้นสูจุดสูงสุด 
ในหวงเวลาของ “วกิฤตโิควิด” ในชวงป 2562 - ป 2563

ทั้งหมดที่วานี้ ดาํเนนิไปบนแนวทาง “ขอได-ไหวรับ”

ตางกันที่กอนหนานี้ “ผูคน” เดินไปหาถึงที่ ดวย 

“ความเชือ่-ความศรัทธา”

แต ณ หวงเวลาของ “ยคุสมยัออนไลน” ทั้งหมดที่วานี้ 
สามารถตอบสนองได เพยีง “ปลายนิ้วสัมผัส”

ทั้ง พระพทุธ, เกจพิระสงฆ, เทพ, เทวา, พญานาค, ผ ีและ ฯลฯ 
ที่มคีรบครนั ทั้ง “นําเขา” และ “สงออก” 

“ความสิ้นหวัง” สงผลตอ “ความหวัง” ใหดําเนินไปบน 

“ความคาดหวัง” เพื่อไปสูปลายทางของ “ความสมหวัง” ทั้งที่อาจมี
ผลลพัธเพยีงสวนนอยนดิ 

ทวา ! สวนใหญที่ยัง “ไมสมหวัง” ก็ยังสามารถปลอบใจตัวเอง เพื่อคง 
“สถานะ” ของ “ความหวัง” ตอไปได

นี่เปน “ปาฏิหาริย” ของ “ความเชื่อ-ความศรัทธา”

โดยเฉพาะเมื่อ “ผลลัพธ” ของ “ความสมหวัง” เพียงนอยนิด ไดถูก
จดัแสดงตอ “สาธารณะ” ในขณะที่ “ความไมสมหวัง” ถกูเกบ็ไวไมเปดเผยออกมา 
โดย “ความหวัง” วา จะถงึเวลาของตวัเองสกัวนั

นี่ยิ่งทาํให “ปรากฏการณ” นี้ มอีตัราเรงเพิ่มขึ้นเปนทวคีูณ กระทั่งขยายตวั
ไปในทกุพื้นที่อยางรวดเรว็

ทั้งหมดนี้ ดาํเนนิไปโดย “เนื้อหา” เชนเดมิ ตางกนัเพยีงแควา ณ หวงเวลา
ปจจุบันนี้ เปนหวงเวลาของ “ยุคสมัยออนไลน” ที่ทั้งหมดตอบสนองได 
เพยีงปลายนิ้วสมัผสั

ทั้งหมดนี้ มคีรบครนั บน “แพลตฟอรม-ออนไลน” ทกุประเภท
ทั้ง “เรื่องราว” ทั้ง “เรื่องเลา” และทั้ง “วัตถุมงคล” ทุกชนิด ที่พรอม 

“สงถึงที่” โดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ
“ความส้ินหวงั” สงผลตอ “ความหวัง” ใหดาํเนนิไปสูปลายทางของ “ความสมหวงั”

นี่เปน “พลัง” ของ “ความเช่ือ” และ “ความศรทัธา” ที่นาทึ่ง และมหศัจรรย
อยางยิ่ง

ซึ่งทั้งหมดนี้ ดาํเนนิมาอยางตอเนื่อง จากยคุ “อนาล็อก” สูยคุ “ดิจทิลั-ออนไลน”

ดงันั้น โปรดอยาไดตกใจ ถาจะมใีครถามวา “วนันี ้คณุ ‘เอฟ’ แลวหรือยงั ?”

โดยเฉพาะในหวงเวลาของ “ความสิน้หวงั”

ไมเชื่อกต็องเชื่อที่ “ปรากฏการณ” เหลานี้ ทาํให “ภาวะ” ของ “ความสิน้หวงั” 
กลบัมาอยูใน “สถานะ” ยงั “ไมหมดหวัง” ไดอยูเสมอ

และอาจบางท ีเพราะ “ปรากฏการณ” เชนวานี้ 
จึงทําให “ผูคน” และ “สังคม” ใน “โลกตะวันออก” ยังสามารถหา 

“ทางออก” จาก “ทางตัน” ได
คงจํากันได กับหวงเวลาของ “วิกฤติฟองสบูแตก” ในชวงป 2540 ที่แทบ

จะพงัครนืทั้งโครงสรางของสงัคมไทย
“ปราฏการณ” ของ “จตุคามรามเทพ” ที่กอตวัตั้งแตป 2530 กท็ะยานขึ้น

สูจดุสูงสดุ ในชวงเวลาของป 2540 - ป 2550 กอนที่จะกระแสจะแผวลง จนแทบ
จะหมดไปหลงัจากนั้น

ทั้งหมดที่วานี้ ดาํเนนิไปบนแนวทาง “ขอได-ไหวรับ”

ถงึ “ไอไข เดก็วัดเจดยี”

และอยาไดแปลกใจที่ถนนแทบทุกสาย จะมุงตรงไปยัง 
“วดัเจดยี” เพื่อ “ขอพร” จาก “ไอไข” โดยเฉพาะกบัผูคนที่
ยงัม ีลงัทรพัยมากพอ จนสามารถเดนิทางไปถงึที่ได

“ไอไข” อยู ที่ วัดเจดีย ต.ฉลอง อ.สิชล 
จ.นครศรธีรรมราช

“ไอไข” โดงดงัไปทกุพื้นที่ทั่วประเทศ และ
ยงัโดงดงัไกลขามประเทศ ดวย “ความเชือ่-

ความศรทัธา” ที่เชื่อกนัวา “ขอได-ไหวรบั”

“เรื่องเลา” และ “เรื่องราว” ของ 
“ไอไข” มอียูหลายตาํนาน

มทีั้งเปน “ลกูศษิยวัด” ของ “หลวงปูทวด”

ที่ถูกสําทับ “ความเชื่อ” ดวย “ขุนพันธรักษ

ราชเดช” ซึ่งโดงดงัอยางยิ่งกบั “จตคุามรามเทพ”

และมทีั้งบนัทกึคาํบอกเลาจาก “ชาวชมุชน” ที่ระบวุา เหน็เดก็ไมสวมใสเสื้อผา วิ่งเขาออกใน 
“พระพุทธโบราณ” ที่มนีามเรยีกวา “พอทานเจาวัด”

จนถงึยคุที่ “ผูใหญเท่ียง เมอืงอนิทร” จอมขมงัเวทยแหง ต.ฉลอง ไดแกะ “ไมทองหลาง” เปน
รปูรางเดก็ชายขึ้น เพื่อใหชาวบานไดกราบบชูา กระทั่งผพุงัไปตามกาลเวลา

จากนั้น ในคนืหนึ่ง “ผูใหญเท่ียง” ไดฝนวา มเีดก็แกผามาบอกในความฝน ให “ชวยแกะไม

ใหมใหเราหนอย” และในความฝน เดก็แกผาไดบอกวา “เราคอืไอไข เดก็วัดเจดยี” 

“ไอไข เดก็วัดเจดยี” จงึถูกแกะสลกัจาก “ไมตะเคยีนคู” ในชวงปลายป 2524 จนแลวเสรจ็ 
แลวนํามาไวที่ “วัดเจดีย” เมื่อ ป 2525 โดย “พอทานเทิ่ม” เจาอาวาสวัดเจดียในขณะนั้น 
ไดตั้งชื่อวา “ไอไข เดก็วัดเจดยี”

และเหรยีญ “ไอไข เดก็วัดเจดยี” (รุนแรก) กไ็ดถอืกาํเนดิขึ้น ในป 2526
จากนั้น กม็กีารทาํเหรยีญและวตัถมุงคล ในทกุ 10 ป โดยไดรบั “ความเช่ือ-ความศรทัธา” 

จากชาวชมุชน และคนในพื้นที่ กระทั่งขยายไปสูจงัหวดัใกลเคยีง และจงัหวดัอื่นๆ ทั่วประเทศ
ภายใตเสยีงเลาลอืที่วา “ขอได-ไหวรับ”

ณ วันนี้ “ไอไข วัดเจดีย” มี “วัตถุมงคล” หลากหลายรุนนับไมถวน ที่ทยอยออกมา
อยางตอเนื่องไมขาดสาย

ณ วนันี้ “ไอไข” ที่ม ี“นามสกลุตอทาย” อื่นๆ อกีมากมาย ไดถกูสรางขึ้นในหลายวดั และ
ในหลายจงัหวดั แทบจะทั่วประเทศ พรอมกบั “วตัถมุงคล” ที่ถกูสรางขึ้นอกีจาํนวนนบัไมถวน

ณ วนันี้ “ไอไข” มอียูทกุพื้นที่ 
ทั้ง “ออฟไลน” และ “ออนไลน”

เชื่อเถอะวา หวงเวลานี้ ป 2020 “ไอไข-ทัง้แผนดนิ” !!!

และอยาไดแปลกใจที่ถนนแทบทุกสาย จะมุงตรงไปยัง 
โดยเฉพาะกบัผูคนที่

ยงัม ีลงัทรพัยมากพอ จนสามารถเดนิทางไปถงึที่ได
 อยู ที่ วัดเจดีย ต.ฉลอง อ.สิชล 

“หลวงปูทวด”

 “ขุนพันธรักษ

 “จตคุามรามเทพ”

ตอจากหนา 01

และอยาไดแปลกใจที่ถนนแทบทุกสาย จะมุงตรงไปยัง และอยาไดแปลกใจที่ถนนแทบทุกสาย จะมุงตรงไปยัง 
โดยเฉพาะกบัผูคนที่

บริการชารจแบตมือถือฟรี !!! ที่ศูนยราชการฯ
อาคารเอ 2 จุด/ อาคารบี 5 จุด

“ไอไข-เด็ก

 “ความเชื่อ-

ในพื้นที่ กระทั่งมาขึ้นสูจุดสูงสุด 

ทั้ง พระพทุธ, เกจพิระสงฆ, เทพ, เทวา, พญานาค, ผ ีและ ฯลฯ 

 ใหดําเนินไปบน
 “ความสมหวัง” ทั้งที่อาจมี

รปูรางเดก็ชายขึ้น เพื่อใหชาวบานไดกราบบชูา กระทั่งผพุงัไปตามกาลเวลา
จากนั้น ในคนืหนึ่ง 

ใหมใหเราหนอย” 

“ไอไข เดก็วัดเจดยี” 

แลวนํามาไวที่ 
ไดตั้งชื่อวา

และเหรยีญ 
จากนั้น กม็กีารทาํเหรยีญและวตัถมุงคล ในทกุ 10 ป โดยไดรบั

จากชาวชมุชน และคนในพื้นที่ กระทั่งขยายไปสูจงัหวดัใกลเคยีง และจงัหวดัอื่นๆ ทั่วประเทศ

ณ วันนี้ 
อยางตอเนื่องไมขาดสาย

ณ วนันี้ 
ในหลายจงัหวดั แทบจะทั่วประเทศ พรอมกบั

ณ วนันี้ 



Free WiFi ศนูยราชการฯ
ดร.นาฬ กอติภัค แสงสนิท 

กรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษ
พัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) 
พร อมดวย พันเอกสรรพชัย 

หุวะนันทน กรรมการผูจดัการใหญ 
บรษิทั กสท โทรคมนาคมจาํกดั (มหาชน) 
และ นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ 

รองกรรมการผูจดัการใหญ หนวยธรุกจิ
ขายและบริการลูกค าองค กร 
บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) รวม
ลงนามบนัทกึขอตกลงโครงการให
บริการ Free Wi-Fi ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคารบ)ี ณ โรงแรมเซน็ทราบาย เซน็ทารา 
ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ โครงการนี้จะชวยใหขาราชการและ
บคุคลทั่วไปสามารถสบืคนขอมลูและตดิตอสื่อสารไดอยางทั่วถงึ ไดใชบรกิารอนิเอทรเนต็
ไรสายที่มปีระสทิธภิาพความเรว็สงู และมคีณุภาพที่เชื่อถอืไดตามนโยบายไทยแลนด 4.0

พช. ควารางวลั
นายไพบลูย บรูณสนัต ิผูตรวจราชการกรม กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย เขารบัรางวลัองคกร
ตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2563 รางวัลชมเชยประเภทหนวยงานภาครัฐที่มีผลการดําเนินงาน
โดดเดนในเรื่องการคาํนงึถงึสทิธมินษุยชน จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรม 
ซึ่งเปนประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ หองมิราเคิล แกรนด บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร
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Foodchoice
ดร.สาธิต ปตุเตชะ รมว.สาธารณสขุ และรองประธานกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุ
ภาพ (สสส.) พรอมดวย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั ดร.สุปรีดา อดุลยานนท 

ผูจัดการ สสส. และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ผู อํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC) แถลงผลการพฒันาเครื่องมอืใหความรูดานโภชนาการ (Foodchoice) 
สู เปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนใหมีความรอบรูและมีทักษะทางสุขภาพ 
ณ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจ.นนทบรุี

ทําความดี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ทีมจิตอาสาจาก บริษัท 
ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) และกอง
บงัคบัการตรวจคนเขาเมอืง 1 (ตม.1) พรอมใจเขารวม
โครงการจติอาสา “เราทาํความ ด ีดวยหวัใจ” ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งการ
บาํเพญ็สาธารณประโยชนในครั้งนี้เปนการทาํความสะอาดและ
กําจัดขยะบริเวณโดยรอบศาลพระพรหม ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ กรงุเทพมหานคร เพื่อใหเกดิทศันยีภาพที่สวยงามและสะอาดเรยีบรอย

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งการ
บาํเพญ็สาธารณประโยชนในครั้งนี้เปนการทาํความสะอาดและ

เพื่อสังคม
สวนกิจกรรมเพื่อสังคม ฝายสื่อสารองคกร บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) 
รวมกับ เคหะชุมชนหลักสี่ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน “บริการตัดผมฟรี” ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ ธพส. ดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2562 โดยไดรับความรวมมือ
จากโรงเรยีนเสรมิสวยคณุโจ สาขารงัสติ จดัทมีชางจติอาสามาใหบรกิาร ตั้งแตเวลา 15.00-18.00 น. 
ณ ซอยแจงวัฒนะ 5 เคหะชุมชนหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยครั้งตอไปจะจัดใหมีขึ้นใน
วนัที่ 20 ธนัวาคม 2563

รวมหารือ
H.E. Mr. Fernando Quirós (เฟรนนัโด กโิรส) เอกอคัรราชทตูเปรปูระจาํประเทศไทย พรอมดวย 
Minister Carmen Azurin (การเมน อาซรูนิ) อคัรราชทตู ไดเขาหารอืกบั ดร.ปกรณ อาภาพันธุ 

ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ 
สทอภ. โดยม ีนายตตยิะ ชืน่ตระกลู ปฏบิตัหินาที่ รองผูอาํนวยการ สทอภ. นายทรงศกั สายเชือ้ 

ที่ปรึกษาดานการตางประเทศของ สทอภ. และเจาหนาที่ สทอภ. ใหการตอนรับและการหารือ
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศเปรู การพบปะหารือกันในครั้งนี้
นบัเปนโอกาสอนัดทีี่ทั้งสองประเทศจะไดเสรมิสรางความรวมมอืกนัในดานเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมสิารสนเทศเพื่อการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนของทั้งสองประเทศตอไป
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ริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด หรือ 

ธพส. ผูบริหารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดรับมอบโล

ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการตนแบบดาน

การจดัการนาํเสยี” ระดบัทอง ซึง่เปนระดับสงูสุด ท่ีจัดข้ึน

โดยกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม นับเปนความภาคภูมิใจ และถือเปนเครื่อง

ยืนยันถึงความมุงมั่นตั้งใจในการแกไขปญหาน้ําเสีย 

ยกระดับคุณภาพนํ้า รวมถึงการประหยัดนํ้าและการนํา

นํ้าเสียกลับมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด   

ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) ผูบรหิารศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ กลาววา “รู สึกเปนเกียรต ิ

และปลาบปลื้มเปนอยางมาก ที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ แจง้วฒันะ 
คว้ารางวลั “อาคารราชการตน้แบบ
ดา้นการจดัการนํ้าเสีย” 

ซึ่งเกิดจากความมุงมั่นตั้งใจอันดีของ ธพส. ที่ตองการให

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ เปนเมืองตนแบบ

ดานสิ่งแวดลอมไดมาตรฐานครบทุกมิติ เพื่อสรางความสุข 

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหกับผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

อยางมั่นคงและยั่งยนื” 

ทั้ งนี้  การ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ อาคาร

ราชการตนแบบดาน

การจัดการนํ้าเสีย แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับทอง 

ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึ่งมีเกณฑการตัดสิน ไดแก 

การกาํหนดนโยบายดานการจดัการนํ้าเสยี และการประหยดันํ้า

ภายในหนวยงาน มีการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ

นํ้าเสีย ผู รับผิดชอบ ดูแล และเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 

มกีารปฏบิตัติามกฎหมายการระบายนํ้าทิ้ง มกีารบนัทกึผลการ

ทาํงานของระบบบาํบดันํ้าเสยี และรายงานสรปุผลการทาํงาน

ของระบบบาํบดันํ้าเสยี 

ศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจงวฒันะ นั้น รองรบัผูคน

ที่เดนิทางมาเพื่อปฏบิตังิานและตดิตอราชการจาํนวนหลายหมื่นคน

ในแตละวนั มกีารใชนํ้าและกอใหเกดินํ้าเสยีกวา 1,000,000 ลติร

ตอวนั จงึมคีวามจาํเปนอยางยิ่งที่ตองบรหิารจดัการนํ้าใหเกดิ

ประโยชนอยางสงูสดุ รวมถงึการบาํบดันํ้าเสยีอยางมปีระสทิธภิาพ 

กอนที่จะระบายออกสู ภายนอก โดย ธพส. ตระหนักถึง

ความสาํคญัของการมสีวนรวมในการแกไขปญหา และพรอมที่

จะขบัเคลื่อนกลไกการจดัการนํ้าเสยีของประเทศไทยใหเปนไป

อยางมปีระสทิธภิาพ เพื่อเปนแบบอยางที่ดใีหกบัหนวยงานราชการ

อื่นๆ ในดานความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอม

“รางวัลนี้จะเกิดขึ้นไมได หากขาดความรวมมือที่ดี

จากบคุลากรทีเ่กีย่วของทกุภาคสวน และหวงัเปนอยางย่ิงวา

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ จะเปนตนแบบ

ใหแกอาคารอืน่ๆ ดานการจดัการนํา้เสีย สรางคณุภาพชวีติ 

และส่ิงแวดลอมที่ดีใหกับประเทศไทยอยาง ยั่งยืน” 

ดร.นาฬกอตภิคั กลาวทิ้งทาย
อาคารบําบัดนํ้าเสีย

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ แจง้วฒันะ 

ดร.นาฬกอตภิคั แสงสนทิ
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กับกลุมประเทศทายนํ้า
ทั้ง 5 พร อมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนบัสนนุอยาง

นอย 153 ลานเหรยีญสหรฐั 
หรอืราว 4,769 ลานบาท ใน

การดาํเนนิโครงการตางๆ รวมกนั 
และ ไมค พอมเพโอ รฐัมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐยั ง โจมตีจีนว  า  “คุกคาม

สภาพแวดล อมทางธรรมชาติและ
ความเปนอสิระทางเศรษฐกจิแมนํ้าโขง”
ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้อาจตีความ

ไดวาสหรัฐตองการงัดขอกับจีนที่แผอิทธิพลใน
ภูมิภาคอาเซียนซึ่งแทบจะกลายเปนสมรภูมิของทั้ง

สองมหาอํานาจไปแลว และทาทีของสหรัฐยังเกิดขึ้นในชวง
ที่เกิดขอกังขาวาเขื่อนทางตอนบนของแมนํ้าโขงที่จีนเรียกวา 
“แมน้ําลานชาง” เปนตนตอความแหงแลงเปนประวัติการณ
ของแมนํ้าโขงตอนลาง

เมื่อปที่แลวระดับนํ้าในแมนํ้าโขงตอนลางอยูในจุดที่ตํ่า
ที่สุดในรอบกวา 50 ป จนสันดอนทรายโผลในบางชวง แมวา
ภยัแลงดงักลาวอาจเกดิจากหลายปจจยั แตการศกึษาของ Eyes 
on Earth บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยที่เชี่ยวชาญเรื่องนํ้าในสหรัฐ
พบวา จีนกักเก็บนํ้าไวในเขื่อนกวา 47,000 ลานคิวบิกเมตร 
สงผลใหนํ้าในแมนํ้าโขงชวงทายนํ้าลดลง

ทวาทางการจีนโตกลับวา เขื่อนในจีนชวยลดความ
แหงแลงของแมนํ้าโขง แตเนื่องจากปที่แลวพื้นที่ตนนํ้าโขงมี
ฝนตกนอย ระดบันํ้าในแมนํ้าโขงจงึลดลงตามไปดวย และพื้นที่
มณฑลยูนนานซึ่งแมนํ้าโขงตอนบนไหลผานก็ประสบภาวะ
แหงแลงเชนกนั

แตจากภาพถายทางดาวเทยีมของ Eyes on Earth ในมณฑล
ยูนนาน กลับพบวาในป 2019 พื้นที่ดังกลาวมีปริมาณฝนและ
นํ้าที่ละลายจากหมิะสงูกวาระดบัปกตใินชวงฤดฝูน ผดิกบัระดบั
นํ้าโขงบรเิวณชายแดนไทย-ลาวที่ตํ่ากวาระดบัที่ควรจะเปนถงึ 3 เมตร

นั่นหมายความวา จีนไมปลอยนํ้าลงมาแมวาประเทศ
ทายนํ้าจะตองเผชญิกบัความแหงแลงกต็าม

อยางไรก็ดี ลาสุดนายกรัฐมนตรี หล่ีเคอเฉียง ของจีน 
รับปากระหวางการประชุมทางไกลกับผู นําประเทศกรอบ
ความรวมมอืแมโขง-ลานชางกบัอกี 5 ประเทศ ไดแก ลาว เมยีนมา 
กัมพูชา เวียดนาม และไทย เมื่อปลายเดือน ส.ค.ที่ผานมาวา
จะแบงปนขอมูลการกักนํ้าของเขื่อนกับประเทศทายนํ้า แตก็
ไมไดระบรุายละเอยีดชดัเจน

ทั้งนี้ ที่ผานมาดูเหมือนวาจีนจะอยูเหนือกวาสหรัฐทั้งใน
แงของการสนบัสนนุเงนิและการแผอทิธพิลในประเทศลุมนํ้าโขง 
เพราะนอกจากจนีจะอาศยัความเปนประเทศตนนํ้าควบคมุนํ้าใน
แมนํ้าโขงแลว ชวง 11 ปที่ผานมาสหรฐัสนบัสนนุเงนิใหกบัประเทศ
สมาชกิขอรเิริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง (LMI) เพยีง 120 ลานเหรยีญ
สหรฐั ขณะที่จนีมอบเงนิสนบัสนนุการวจิยัใหกลุมความรวมมอื
ลานชาง-แมโขง (LMC) ในป 2016 ปเดยีวถงึ 300 ลานเหรยีญสหรฐั

ในมมุมองของ เซบาสเตียน สแตรงจิโอ ผูเขยีนหนงัสอื 
In The Dragon’s Shadow (ใตเงามังกร) ที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ
ของอาเซยีนกบัจนีนั้น แมประเทศลุมนํ้าโขงจะเชื่อมั่นในคาํพดูของ
จนีนอยลง แตกไ็มสามารถเพกิเฉยกบัจนีได เนื่องจากตองพึ่งพา
นํ้าในแมนํ้าโขงจากจนี จงึไมกลาทาทายการสรางเขื่อนของจนี 

ไมวาจะอยางไรก็ตาม สถานการณในแมนํ้าโขงที่

เลวรายลง และความพยายามของสหรฐัทีจ่ะแขงขนักบัจนี 

ไดผลกัดนัใหแมนํา้โขงและประเทศทีต่องพึง่พาแมน้ําสาย

สําคัญนี้เขามาอยูทามกลางสมรภูมิความขัดแยงระหวาง

สองมหาอํานาจของโลกอยางเลี่ยงไมได

ารแขงขันกันขยายอิทธิพลของสองประเทศ

มหาอํานาจอยางสหรฐัและจนีในเอเชยีตะวันออก

เฉยีงใต เริม่ขยายวงจากทะเลจนีใตมาสูแมนํา้โขง 

แมนํ้าสายสําคัญที่หลอเลี้ยงผูคนกวา 60 ลานชีวิตใน

ประเทศลุมนํา้โขงตอนลาง ไดแก เมยีนมา ลาว เวยีดนาม 

กัมพูชา และไทย

เมื่อเดือนกันยายน ที่ผานมา เดวิด สติลเวลล ผูชวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐเผยวา เขื่อนทั้ง 
11 แหงของจีนบนแมนํ้าโขงตอนบนกักนํ้าไวเพื่อประโยชนของ
ตวัเองโดยที่ ประเทศทายนํ้าตองแบกรบัความเดอืดรอน

ในเวลาไลเลี่ยกันสหรัฐยังประกาศตัวเปนแกนนําใน
การกอตั้งกลุ มความรวมมือ “หุ นสวนลุมนํ้าโขง-สหรัฐ” 
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กับกลุมประเทศทายนํ้า แตจากภาพถายทางดาวเทยีมของ Eyes on Earth ในมณฑล

“แมนํ้าโขง”
สมรภูมิใหมของสองมหาอํานาจ

AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปญญาประดิษฐ” 
เปนระบบประมวลผลทีม่คีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห
เชิงลึก ผานการเรยีนรูจากขอมลูและกลไกที่กาํหนด ทําให
สามารถสื่อสารหรือสั่งการใหเกิดการกระทําไดคลายกับ
สมองของมนุษย แตทําไดรวดเร็วกวา

ตัวอยางที่ชัดเจนของ AI ซึ่งนาจะคุนชินที่สุดในยุคนี้ ก็ คง
ไมพน Siri ระบบผูชวยอจัฉรยิะที่อยูในโทรศพัทคาย Apple สามารถ
โตตอบและสั่งการใหมือถือทํางานไดตามที่กําหนด อีกตัวอยาง
คือ Facebook ที่ดูเหมือนวาจะรูดีแทบทุกเรื่อง ทั้งความสนใจ
ของเจาของบัญชีผูใชงาน หรือความเปนไปของสมาชิกคนอื่นๆ  
ยังมีรถยนตไรคนขับของ Tesla ที่สามารถวิ่งไดเองบนทองถนน 
โดยผูโดยสารแคนั่งเฉยๆ กไ็ปถงึที่หมายได นี่เปนเพยีงสวนหนึ่ง
ที่ชี้ชัดวา AI กําลังเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยมากขึ้น และ
สองประเทศมหาอํานาจของโลกอยางจีนและสหรัฐอเมริกา 
ตางเชื่อเหมอืนกนัวา AI จะมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ 
จงึทุมเมด็เงนิมหาศาลในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีานนี้

มุมมองดานบวก เรามองเห็นภาพความสะดวกสบายของ
มนษุย และประสทิธภิาพในการทาํงานของจกัรกลที่สูงขึ้น แตใน
ขณะเดยีวกนั กม็คีาํถามที่ถกูตั้งขึ้นบอยครั้งวา “ถา AI จะเกงกาจ 
และชาญฉลาดขนาดนั้น แลวมนุษยธรรมดาๆ จะไปอยูที่
ตรงไหนของกระบวนการทาํงาน?” ซึ่งคาํถามที่เกดิขึ้นจากความ
กงัวลเหลานี้ ไมสามารถมองขามหรอืตอบแบบผานๆ ไปได แถมหนงั 
sci-fi หลายเรื่องกส็รางจนิตนาการใหคนเหน็ภาพที่นากงัวล เมื่อจกัร
กลและปญญาประดษิฐฉลาดลํ้า แขง็แกรงจนมอีาํนาจเหนอืมนษุย

ทุกวันนี้เหลาประเทศผูนําทางเทคโนโลยี จึงพยายามหา
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดวางบทบาทของมนุษยและ AI 
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา แม AI จะชาญฉลาดแคไหน แตก็
ไมมทีางแทนทีม่นษุยได เพราะมนษุยมีส่ิงทีเ่รียกวา “หวัใจ” 
ทีห่ลอมรวมจติสาํนกึ คณุธรรม ความรูผดิชอบชัว่ด ีทีจ่กัรกล
และปญญาประดิษฐไมสามารถเลียนแบบได และงาน
อีกหลายอยางก็ตองใชหัวใจ ควบคูไปกับการใชสมอง

ตวัอยางในประเทศจนี ซึ่งตั้งเปาไววาจะตองขึ้นเปนประเทศ
ผูนําทางดาน AI ของโลกใหไดภายในป ค.ศ. 2030 ดวยการ
ดงึคนเกงๆ กลบัเขาประเทศ เอกชนรายใหญกบัรฐับาลรวมมอืกนั
พัฒนา AI อยางรวดเร็ว ทําใหเด็กจีนรุ นใหมรู จักการเขียน

โปรแกรมตั้งแตระดับอนุบาลกันเลยทีเดียว  แตพอเจาะลึก
ลงไปที่ระบบการศึกษาของจีน กลับพบวา ภายใตกระบวนการ
ปลูกฝงและพัฒนาทักษะดาน AI นั้น ยังมีความพยายามใน
การกลอมเกลาผูพฒันา AI ทั้งหลายดวยการเสรมิสรางคณุธรรม 
และจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชน เพื่อใหเด็กเติบโตไปเปนคนเกงที่
มหีวัใจ และเปนคนดทีี่มคีวามรกัชาติ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ยํ้าชัดวา แมเทคโนโลยี
จะสามารถสรางสิง่ประดษิฐทีฉ่ลาดลํา้อยางไรขดีจาํกัด แต 
ถาไรซ่ึงหัวใจของมนุษย สังคมก็มีโอกาสจะเดือดรอนได 
ดังนั้นการสรางคนเกง และคนดี ยังเปนเรื่องสําคัญที่
ทุกสังคม ทุกประเทศยังคงตองใหความสําคัญตอไป

เหนือกวา AI 
คือหัวใจมนุษย

เลวรายลง และความพยายามของสหรฐัทีจ่ะแขงขนักบัจนี 

ไดผลกัดนัใหแมนํา้โขงและประเทศทีต่องพึง่พาแมน้ําสาย

สําคัญนี้เขามาอยูทามกลางสมรภูมิความขัดแยงระหวาง

สองมหาอํานาจของโลกอยางเลี่ยงไมได

คือหัวใจมนุษยคือหัวใจมนุษย
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ทามกลางวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดขึ้น เชื่อวาหลายคน
คงไดพบผานเรื่องราวดีๆ ซุกซอนใหชวนอมยิ้มอยูไมนอย 
หน่ึงในนัน้คือกลุมเฟซบุก “สมาคมเราจะผอมดวยเมนูจาก
หมอทอดไรนํา้มนั” ทีม่จีาํนวนสมาชกิเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็ 
ถึงตอนนี้มีสมาชิกกวา 6 แสนราย !!!

“ครูปท” ปทมาพร นพรัตน คุณครูผูรับหนาที่จัดการ
อาหารกลางวันใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กแหงหนึ่งที่สอน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี บอกเลา
เรื่องราวเมื่อคราวตองเดินทางไปบานนักเรียนเพื่อแจกแบบฝก 
และใบงานใหนักเรียนไดทบทวนชวงปดโควิด จึงมีของฝากที่

ปรากฏการณโลกโซเชยีล จาก “หมอทอดไรน้ํามัน” 
สู “อาหารกลางวนั” แสนอรอยแสนอรอย

CR : Facebook “Pattamaporn Nopparat”
และกลุม “สมาคมเราจะผอมดวยเมนูจากหมอทอดไรนํา้มนั” 

“ครูปท” ปทมาพร นพรตัน

ไดแรงบันดาลใจจาก กลุ ม 
“สมาคมเราจะผอมดวย
เมนูจากหมอทอดไรนํา้มนั” 
เปนอาหารปรุงเองแสนอรอยไป
ฝากเดก็ๆ 

“จริงๆ แลวมีหมอทอดแคใบเดียว อีกใบ
ซื้อไวเปนของขวัญใหนองที่ไดยายกลับบาน แตเห็น

ทาจะไมทัน โทรไปยืมนองใชกอนละกัน นองก็ยินดี เด็กๆ 
แฮปปมากคะ”  

การแบงปนประสบการณนารกัๆ ในโลกออนไลน กลายเปน
จุดเริ่มตนที่นําไปสูเรื่องราวงดงามในโลกแหงความเปนจริงที่
สรางการมสีวนรวมและแบงปนความสขุใหผูคนมากมาย

สเตตัสผานโซเชียลมีเดียที่มียอดไลคนับหมื่น และจุด
ประกายความสุขเล็กๆ ใหแกสมาชิกทามกลางวิกฤติโควิด-19 
กระทั่งกอเกิดมิตรภาพงอกงามผานโลกโซเชียล นําพาให 
“ครูปท” ไดรบัของขวญัเปน หนงัสอืและสิ่งของอื่นๆ 

รวมไปถงึวตัถดุบิในการประกอบอาหารที่ทาํให  “ครูปท” 

ไดทํามื้อกลางวันใหเด็กๆ 88 คน ของโรงเรียนบานเพชรนํ้าผึ้ง 
หมูที่ 3 ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไดอิ่ม
อรอยอบอวลไปดวยกลิ่นหอมของนํ้าใจและมิตรภาพที่ยังคงสง
มอบความสขุสูกนัจนถงึทกุวนันี้ 
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าทนีีเ้ชือ่วาทกุคนตางกค็าดหวงัวา วิกฤตการณ

โควดิ-19 จะจบลงในเรว็วัน แมวาเมือ่เทียบกับ

ขาวคราวจากประเทศตางๆ ทั่วโลกแลว 

สถานการณของเมืองไทยจะดีกวาอยูมาก แตกระนั้น

ความประหวัน่พรัน่พรงึตอการระบาดรอบใหมในบานเรา 

กยั็งซุกซอนอยูในความรูสกึของคนสวนใหญ 

ขณะที่การดําเนินชีวิตแบบ “ปกติใหม” 

ก็ยังตองเดินหนาตอไ ป

“ไทยเทีย่วไทย” ยงัคงเปนคาํตอบที่ดี
ที่สดุในสภาวะนี้สาํหรบัธรุกจิภาคการทองเที่ยว
ของไทย พรอมแรงหนนุจากนโยบายสงเสรมิ
การทองเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันเรากไ็ด

น
เที่ยวไดทั้งป 
“เขา ปา นา เล”

 นครศรีธรรมราช 

เห็นการปรับตัวของผูประกอบการ
จํานวนมากเพื่อกาวเดินไป

ขางหนา แมบางทางเลอืกที่
ถูกบังคับใหเลือกอยาง
หลกีเลี่ยงไมได

จดุหมายปลายทาง
หนึ่งที่กําลังเปนที่นิยม 
เพราะมีทรัพยากรดาน
การทองเที่ยวที่เรียกวา 
“ครบเครื่อง” นั่นคือ 

“นครศรีธรรมราช” จังหวัดใหญ
ทางภาคใตที่ถึงตอนนี้มีสายการบินภายในประเทศมุงหนาสู 
“เมืองคอน” กวา 20 เที่ยวตอวนั 

แนนอนวาไปถึงแลวตองมุ งหนาสู  “พระบรมธาตุ

นครศรีธรรมราช” หรอื “พระธาตุนคร” สิ่งศกัดิ์สทิธิ์เกาแก 
มปีระวตัศิาสตรความเปนมายาวนาน และเปนที่นบัถอืศรทัธา
ไมเพียงแตคนปกษใตเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงแหลม
มลายูเลยทเีดยีว 

ยังไมรวมถึงวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอีกหลายแหง
ที่กาํลงัทาํใหนครศรธีรรมราชมผีูมาเยอืนอยูไมขาดสาย จนเปน
ที่กลาวขวญัวา “วัดเจดีย มีไอไข วดัยางใหญ มีหนากากพรานบญุ”

สวนคาํอธบิายที่ดเูหมอืนจะครอบคลมุปลายทางการทอง
เที่ยวแหงนี้ไดเปนอยางดี นั่นก็คือ “เขา ปา นา เล” 
เริ่มตั้งแต “อุทยานแหงชาติเขาหลวง” ที่มี “เขาหลวง” 

ยอดเขาที่สูงในภาคใตกวา 1,800 เมตร พรอมความอดุมสมบรูณ
ของธรรมชาตแิหงปาแดนใต ที่มาพรอมความชื่นฉํ่าของนํ้าตก 
อาทิ นํ้าตกกรุงชิง นํ้าตกพรหมโลก รวมไปถึง “คีรีวง” 
ซึ่งขึ้นชื่อวาเปนหนึ่งในสถานที่อากาศดทีี่สดุของเมอืงไทย

ตัวอย างของทริปท องเที่ยวสุดประทับใจของชุมชน
ทามกลางปาเขาเหลานี้ ไดรับการจัดวางไวอยางเรียบงายทวา
งดงาม เริ่มจากการนดัหมายสูสถานที่ศูนยกลางของชมุชน กราบ
ไหวสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ กอนจะนาํทางผูมาเยอืนหอบหิ้วกลาไม ลอดถํ้า 
เดนิปาศกึษาธรรมชาตเิพื่อชวยกนัปลกูตนไมไวที่บรเิวณปาตนนํ้า

กอนจะกลบัลงมาอิ่มหนาํกบัสาํรบักบัขาวพื้นที่ ที่ชาวบาน
รับอาสาทําปนโตมาแบงปนใหนักทองเที่ยวพรอมมีรายไดควบคู
กันไป ตอดวยผลไมสดๆ จากสวน อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง 
และทุเรียน หลังเติมแรงกันแลวก็เตรียมตัวไปลองแพไมไผหรือ
พายเรอืเลนในลาํธารของหมูบาน ปดทายดวยการนวดผอนคลาย 
เปนอนัจบเสรจ็ทรปิทองเที่ยวหนึ่งวนัของที่นี่

ความประทับใจตอดินแดนแหงนี้ยังไมหมดเพียงเทานั้น 
“นครศรฯี” ยงัมทีะเลแสนงามโดยเฉพาะอาํเภอสชิลและอาํเภอ
ขนอม มีถนนสายใหมเลียบทะเลใหชมทัศนียภาพงดงามของ
อาวไทย ที่พกัรมิทะเลตั้งแตหาดหนิงาม เขาพลายดาํ ไปจนถงึหาด
ในเพลา มใีหเลอืกมากมายชนดิที่วาจะหลงรกัทะเลใตกนัไปเลย

นีเ่ปนแคสวนหนึง่ของ “นครศรธีรรมราช” ทีอ่าจเคย

เปนจดุหมายทีห่ลายคนตัง้ใจใฝฝนวาจะไปเยอืน หรือไป

แลวไปอกี นาทนีีต้องบอกวาสถานที ่ผูคน และทรพัยากร

ดานการทองเท่ียวท่ีนี่พรอมมาก เพ่ือเติมเต็มความหวัง

พลังใจและความสุขใหแกผูมาเยือนทุกคน...

เห็นการปรับตัวของผูประกอบการ
จํานวนมากเพื่อกาวเดินไป

ขางหนา แมบางทางเลอืกที่
ถูกบังคับใหเลือกอยาง
หลกีเลี่ยงไมได

หนึ่งที่กําลังเปนที่นิยม 
เพราะมีทรัพยากรดาน
การทองเที่ยวที่เรียกวา
“ครบเครื่อง”

“นครศรีธรรมราช” 

ความประหวัน่พรัน่พรงึตอการระบาดรอบใหมในบานเรา 

กย็งัซุกซอนอยูในความรูสกึของคนสวนใหญ 

ของไทย พรอมแรงหนนุจากนโยบายสงเสรมิ
การทองเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันเรากไ็ด

นครศรีธรรมราช
สวนคาํอธบิายที่ดเูหมอืนจะครอบคลมุปลายทางการทอง

ติดตอทองเที่ยวชุมชน "ลองแพบานวังหอน" 

www.facebook.com/banwanghornraft99
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : อยาเอาแตชวยเหลือคนอื่นจนงาน
ตัวเองไมเสร็จ มีแนวโนมเจานายเรียกคุย 

คนวางงาน มผีูใหญใจด ีมาชวนทาํงานดวย สาํหรบัธรุกจิสวนตวั 
ไมราบรื่นแตมีคนยื่นมือมาชวยแกปญหา การเงิน : ใชจาย
คลองแตกห็มดเงนิไปกบัการเปยคนรกั หรอืคนที่คณุกาํลงัสนใจ 
บริหารเงินดีๆ ความรัก : คนโสด ไดเจอคนที่ชอบ คนที่ใช 
แฮปปมาก คนมีคู ชวงนี้หวานมาก แถมมีเกณฑไดของถูกใจ
จากคนรกั

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : ตองใชพลังทั้งแรงกาย แรงใจ 
มนัสมอง ทุมเทสิ่งที่ไดรบัผดิชอบ เหนื่อยแต

คุมคา คนวางงาน มแีตงานใชแรงเขามาใหทาํ สาํหรบัธรุกจิ
สวนตัว ตองอดทน ตองหายอดเพิ่ม งานลนจนอาจไมมี
เวลาดูแลตวัเอง การเงนิ : ยงัราบรื่นด ีมผีูใหญใหการชวยเหลอื 
คาใชจายเบาบาง ไมมเีรื่องเครยีด ยงัจดัสรรปนสวนใชจาย
ไดด ีความรัก : คนโสด ระวงัเจอความสมัพนัธกบัคนเกา
ที่สรางความทุกขใจให คนมีคู ระวังมือที่สาม หรือคนคุน
เคยเขามาทาํใหความรกัสั่นคลอน

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : ความรบัผดิชอบเขามาเยอะ งานโปรเจค็กต
หรืองานที่ตองถือยอดเยอะๆ เขามาใหไดแสดง

ฝมือ คนวางงาน ชวงนี้งานจอบเขามาไมขาด สําหรับธุรกิจ
สวนตัวปงมาก มีออเดอรเขามาใหชื่นใจ การเงิน : เขาสู
สถานการณใหมๆ ที่ตองบริหารจัดการรายรับรายจายใหดีๆ 
เอาแตที่จาํเปน อยาฟุมเฟอย ความรัก : คนโสด มโีอกาสได
เริ่มตนสรางความสมัพนัธดีๆ  คนมคีู เตรยีมออกทรปิเตมิความหวาน
เหมอืนเริ่มจบีใหมๆ 

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : ตองรบัผดิชอบงานที่มตีวัเลขเขามา
เกี่ยวของ ระวงัเอกสาร หรอืการรบัเงนิดีๆ  เพราะ

อาจเกิดความยุงยากได คนวางงาน งานไมคอยมีเทาที่ควร 
ใชเงินเกากิน สําหรับธุรกิจสวนตัว ชวงนี้คงตองเซฟคาใชจาย
ตางๆ การเงนิ : ยงับรหิารจดัการเงนิไดคลองตวั แตอยาประมาท 
ใชเทาที่จาํเปน มเีกณฑไดเงนิปนผลเลก็ๆ นอยๆ  ความรัก : คนโสด 
คนที่เขามาทําใหมีความสุข หวังใหรักครั้งนี้ราบรื่น คนมีคู 
หวานมาก เอาใจใสกนัและกนัเปนอยางดี

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : ไดใชความคดิสรางสรรค สรางผลงาน
ไดเปนที่พอใจจนเจานายออกปากชม คนวางงาน 

มเีกณฑไดงานใหม งานทาทายความสามารถตดิตอเขามา
แลว สําหรับธุรกิจสวนตัว พยายามหาสินคาใหมหรือ
เตมิไอเดยีใหลกูคาหนัมาสนใจ การเงิน : ทาํงานมากเทาไหร
แตเงินที่ไดยังเทาเดิม รายจายก็เทาเดิม ไมหมดสักท ี
ความรัก : คนโสด จาํเปนตองจากลาความสมัพนัธครั้งนี้ 
คนมคีู มเีหตใุหตองแยกจากกนั หรอืแยกหองนอน มเีรื่องงอน

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : เกิดความวิตกกังวลกับหนาที่ที่ได
รับผิดชอบ มีแตปญหายุงยากใหเหนื่อยสมอง 

เหนื่อยใจ คนวางงาน ไมมีงานอะไรเขามาเลยชวงนี้ สําหรับ
ธุรกิจ เกิดความเครียดกับสถานการณที่ไมเปนผลดีตอธุรกิจ 
อยาลงทนุเพิ่มเดด็ขาด การเงิน : ใชจายคลอง แตกม็รีายจาย
ฟุมเฟอย มเีกณฑใชจายไปกบัคนรกั คนในครอบครวั ความรกั : 
คนโสด ไดเจอคนที่อบอุน ทาํใหรูสกึดีๆ  มากๆ คนมคีู มเีกณฑ
ไดรบัขาวด ีความสมบูรณในครอบครวัเกดิขึ้นแลว

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : อยูในชวงที่มีเรื่องเขามาใหกังวลใจ 
เกิดความวิตก มืดมนกับการแกปญหาไปหมด 

คนวางงาน หมดหวงั ไมรูจะแกไขอยางไรกบัสถานการณตอนนี้ 
สําหรับธุรกิจสวนตัว อยาคิดลงทุนเพิ่มเติม ควรเบรกไวกอน 
ไมเปนผลดตีอตวัคณุ การเงนิ : ยงัใชจายคลอง มเีกณฑลงทนุ
ความรูเพิ่มเติม หรือลงทุนเรียนพัฒนา Skill การทํางานเพิ่ม 
ความรัก : คนโสด สันโดษ อยูคนเดียว ไมพรอมเปดรับ
คนใหม คนมคีู ชวงนี้อยูในพื้นที่ตวัเอง มชีองวางเกดิขึ้น

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : ไมมงีานใหมๆ  หรอืความรบัผดิชอบใหมๆ  
เขามาทาทายขดีความสามารถมากนกั ราบเรยีบ

จนอาจเกิดความเบื่อหน าย คนว างงาน เป นช วง
ที่อยูกับตัวเอง ศึกษาความรู สําหรับธุรกิจสวนตัว ทรงตัว 
ราบเรยีบ ยงัไปไดเรื่อยๆ การเงิน : อยาเอาแตใชจาย และ
อยากไดเหมือนคนอื่น จนไมเห็นความจําเปน เงินที่มียิ่ง
หมดเร็ว ไมเหลือเก็บ ความรัก : คนโสด มีโอกาสไดเจอ
คนสายเปยเขามา คนมีคู  ชวงนี้คนรักใชเงินมือเติบ 
เตอืนบางวาเบาไดเบา เงนิทองหายาก 

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เปนเดอืนที่ทาํอะไรกร็าบรื่น มแีตคน
มาขอคาํแนะนาํ ขอความชวยเหลอื จนคณุอาจ

ไมคอยไดพกัผอน คนวางงาน ทาํงานเหมอืนทาํบญุ กาํไรไมม ี
สําหรับธุรกิจสวนตัว พยายามจัดโปรโมชั่นตอบแทนลกูคา แต
ควรวางแผนดีๆ การเงิน : มีเกณฑไดโชคลาภมาเก็บออม 
รายไดเขามาบาง รายจายมีแตไมเครียดหนัก จัดการได 
ความรัก : คนโสด มีเกณฑตองกลับไปสานสัมพันธกับ
ความสมัพนัธเกาๆ ตดัไมขาด คนมคีู ระวงัเกดิความสั่นคลอน
ในคนรกัจากคนภายนอก

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : รูสกึอดึอดั โดนเจานายจองจบัผดิ หรอื
ถูกกดดนั คนวางงาน มผีูใหญมาเสนองานใหทาํ 
สําหรับธุรกิจสวนตัว การเจรจาอาจเกิดอุปสรรค

จนตองขอความชวยเหลือจากคนที่อายุมากกวา หรือผูใหญที่
สนิท การเงิน : เกิดความลังเลกับการบริหารจดการเงิน 
ควบคมุอารมณการใชเงนิไมคอยได เอาแตใช ไมดถูงึประโยชน 
ความรัก : คนโสด มโีอกาสไดเจอคนใหมๆ จากการเดนิทาง 
คนมคีู เกดิการเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ จนตามอารมณไมทนั

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : จะไดเพื่อนรวมงานใหมเขามาชวย
ใหงานราบรื่นกวาที่เปนอยู คนวางงาน เตรยีม
รับขาวดีมีโอกาสไดเขาไปสัมภาษณ สําหรับ

ธุรกิจสวนตัว ไดเจรจากับลูกคาใหมๆ และมีโอกาสไดที่
ปรึกษาคอยใหคําแนะนําเรื่องการลงทุน การเงิน : ชวงนี้
ใชจายวางแผนดีๆ  ไมใชมคีนยื่นมอืชวยเหลอืกใ็ชเงนิไมคดิ 
ความรัก : คนโสด เกดิความวติกกงัวลกบัความสมัพนัธที่
ไมชัดเจน ไมมีความสุข คนมีคู เรื่องอื่นมาทําใหเครียด 
จนความรกัจดืชดื กลายเปนเครยีดไปดวย

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : ตองแขงขันหายอด หารายได ระวัง
ทะเลาะกบัเพื่อนรวมงาน คนวางงาน ลดทฐิ ิทาํงาน
ที่ไมถนัดดูบาง สําหรับธุรกิจสวนตัว ชวงนี้คูแขง

เยอะ ลองหากลยุทธใหมๆ เปลี่ยนวิธีบาง เอาแตใชวิธีเดิมซึ่ง
อาจไมไดผล การเงิน : ใชจายไมคลอง อึดอัดกับรายจายที่
ปรึกษาใครไมได ตองแบกรับคนเดียว ความรัก : คนโสด 
คนที่เขามามหีวัทางธรุกจิ ระวงัถูกหลอก คนมคีู ชวงนี้พยายาม
หาชองทางสรางรายไดเพิ่มขึ้นดวยกนั
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ความเสี่ยงของกลุมโรค NCDs แตดวยความเรงรบีทาํใหคนสวน
ใหญรบัประทานไดในปรมิาณที่ไมเพยีงพอ

การดื่ม “น้ําผลไม” ซึ่งอุดมดวย “ไฟโตนิวเทรียนท” 
จงึเปนทางเลอืกชวยใหรางกายไดรบัสารตานอนมูุลอสิระไดงาย
และสะดวกรวดเรว็ เหมาะสาํหรบัผูที่ไดรบัสารอาหารในแตละวนั
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะวัยรุน หนุมสาว และวัยทํางานที่อาจ
กินอาหารไมครบทุกมื้อ รวมทั้งผูปวยหรือผูสูงอายุที่มีปญหา
เรื่องการบดเคี้ยว การยอย และการดูดซมึ

“ไฟโตนวิเทรยีนท” ที่พบในพชืผกัผลไมมมีากกวา 20,000 ชนดิ 
หลกัๆ ที่พบ อาทิ

• โพลีฟนอล มีคุณสมบัติตอตานอนุมูลอิสระ จาก
โครงสรางที่มีหมูไฮดรอกซิล ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําจัด
อนุมูลอิสระ ชวยสงเสริมการทํางานระบบตางๆ ของรางกาย 

โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง รวมทั้งระบบหวัใจและ
หลอดเลือด โดยโพลีฟ นอลจะพบได มากใน

นํ้าสบัปะรด นํ้ามะพราว นํ้าฝรั่ง นํ้ากวี ีนํ้าแอปเปล
• ฟลาโวนอยด ชวยยบัยั้งการเจรญิ

เติบโตของเชื้อไวรัส ส  ง เสริมระบบ
ภูมคิุมกนั รกัษาระดบันํ้าตาลในเลอืด และ
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นครราชสมีา มาสดา เอฟซ ีแฟนบอลเขาชมได 
4,000 คน สวนสนามของทมีอื่นกจ็ะลดหลั่น
ลงมา สุพรรณบุรี เอฟซี 3,820 คน สิงห 

เชียงราย 3,062 คน เอสซีจ ีเมืองทอง 3,250 คน 
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2,529 คน

ราชบรุ ีมติรผล และ ระยอง เอฟซ ี2,500 คน 
ชลบุรี เอฟซี 2,113 คน สุโขทัย เอฟซี 2,005 คน 

การทาเรือ เอฟซี 1,563 คน สมทุรปราการ เอฟซ ีและ พทีี 

ประจวบ 1,275 คน โปลศิ เทโร เอฟซ ีและ ตราด เอฟซ ี1,250 คน
ฉะนั้น กอนออกจากบาน แฟนบอลควรเช็คขาว

และจาํนวนตัว๋จากสโมสรโปรดของตวัเองใหด ีมิฉะนัน้

ไปถึงหนาสนามแลว แตเขาไปดไูมได เด๋ียวจะเสยีเทีย่ว

เสียเวลากันเปลาๆ 

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

ชลบุรี เอฟซี 

การทาเรือ เอฟซี 

และตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขา
สนาม รวมทั้งสวมใสหนากาก
อนามยัตลอดเวลา 

นอกจากนี้ ตองไมลมืการ
เวนระยะหางทางสังคม โดย
ไทยลีกระบุ ให แฟนบอลนั่ง
รวมกลุมกันไดไมเกิน 4 คน และ
เวนระยะหางจากกลุมอื่นอยางนอย 
1 เมตร อกีทั้งไมอนญุาตใหนาํอปุกรณการ
เชียรเขาสนาม และเชียรโดยใชระดับเสียงปกติ จะมาตีกลอง
ตะโกนรองเพลงเหมอืนเมื่อกอนไมไดนะจะ

และที่สําคัญ แตละสนามจะจํากัดจํานวนแฟนบอลได 
25 เปอรเซน็ตของความจสุนาม แตตองไมเกนิ 4,000 คน ดงันี้

สนามของ บรุรีมัย ยูไนเตด็, ทร ูแบงคอ็ก ยไูนเตด็ และ

“ไฟโตนวิเทรยีนท”์ ในนํา้ผลไม 

เคล็ดลับลดเสี่ยงโรค NCDs

กอนไปดูศึกไทยลีกยุค “นิว นอรมอล”กอนไปดูศึกไทยลีกยุค “นิว นอรมอล”“นิว นอรมอล”
แฟนบอลตองรู

ลดภาวะการอกัเสบเรื้อรงั จงึชวยลดความเสี่ยงของโรคมะเรง็ได 
โดยมกัพบฟลาโวนอยดปรมิาณมากในนํ้าสม

• แอนโทไซยานิน พบมากในกลุมผลไมสีมวงแดง เชน 
องุนแดง ทบัทมิ ชวยลดปจจยัเสี่ยงของหลอดเลอืดอดุตนั และ
โรคหัวใจ ชะลอการเสื่อมของสมอง ชวยปองกันเสนเลือดฝอย
จากการถูกอนุมูลอิสระทําลาย พบมากในนํ้าองุ น นํ้าพรุน 
นํ้าทบัทมิ นํ้าแครนเบอรรี่ นํ้าเชอรรี่เบอรรี่ นํ้ามงัคดุ

• แคโรทีนอยด พบมากในกลุมผลไมสีสม เหลือง แดง 
เชน แครอท มะละกอ มะมวง มะเขอืเทศ ชวยสงเสรมิสขุภาพ
สายตา ลดความเสี่ยงเรื่องจอประสาทตาเสื่อม รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดในดวงตา สามารถเพิ่ม
ระดบัของความคมชดัของการมองเหน็ และความไวของการปรบั
แสงได

เห็นแลวใชไหมวา “ไฟโตนิวเทรียนท” ในน้ําผลไม
ชวยปองกันและลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดไดโดย
เฉพาะกลุม “โรคไมตดิตอเรือ้รงั” (NCDs) ซึง่ออกฤทธิผ์าน
กลไกในการตอตานอนุมูลอิสระ ดวยคุณสมบัติเฉพาะตัว
ทีแ่ตกตางกนัไป ดงัน้ัน ชอบแบบไหน ตองการเสรมิประโยชน
ดวยอะไร ก็เลือกบริโภคใหตรงความตองการกันไดเลย 

หน่ึงในภัยคุกคามสุขภาพของคนในยุคปจจุบัน คือ
การตองเผชิญกับ “โรคไมติดตอเรื้อรัง” (NCDs) ทั้ง
โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ สาเหตุสวนใหญเกิดจาก
ไลฟสไตลอนัสุมเส่ียง ทัง้ความเครยีดจากการทาํงาน นอนนอย 
ไมออกกําลังกาย และกินอาหารไมมีประโยชน ซึ่งตาง
กระตุนการเกิดอนุมูลอิสระและคอยๆ สะสมทําใหเซลล
ภายในรางกายเสื่อม สงผลใหปวย ดูแกกอนวัย และ
เพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรค NCDs

การปองกนัโรคไมตดิตอเรื้อรงั นอกจากหลกีเลี่ยงไลฟสไตล
ที่สุมเสี่ยงแลว ยงัสามารถปองกนัไดงายๆ ดวยการรบัประทาน
อาหารที่ม ี“สารตานอนมุลูอสิระ” (Anti-Oxidant) ในปรมิาณ
ที่เพยีงพอในแตละวนั

จากขอแนะนาํตามธงโภชนาการ เราควรรบัประทานผลไม
วันละ 3-5 สวน ซึ่งผลไมและนํ้าผลไมเปนแหลงที่อุดมไปดวย
วิตามินและแรธาตุ รวมถึงไฟโตนิวเทรียนทตางๆ ที่ชวยใน
การตอตานอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล และลด

หลังจากโดนพษิโควิด-19 อาละวาดจนตองพักเบรก

ไปต้ังแตเดือนมีนาคม ศึกฟุตบอลไทยลีก 2020 ก็

กลับมาลงสนามไดอีกครั้งเมื่อชวงกลางเดือนกันยายน

ทีผ่านมา และเปดใหแฟนบอลเขาชมเกมในสนามได

ดวย เรียกเสียงเฮจากคอบอลไทยไดไมน อย หลังจาก

ที่ตองทนเหงามานานหลายเดือน

อยางไรก็ตาม ใชวาแฟนบอลจะสามารถเขาไปชมเกม
ฟาดแขงไดอยางฟรสีไตล เพราะ ศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดของโรคตดิตอเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื ศบค. 

ไดกําหนดมาตรการและขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงการจํากัด
จาํนวนผูชมในแตละสนามเอาไวแลว

สํ าห รั บ ข  อปฏิ บั ติ ใ นกา รดู ฟุ ตบอล ไทยลี กยุ ค 

“นิว นอรมอล” ก็จะคลายๆ กบัการไปยงัสถานที่ตางๆ นั่น
คอืการลงทะเบยีนเขา-ออกสนาม ผานแอปพลเิคชั่น “ไทยชนะ” 
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อักษร
สราญ

     ...ศรัทธา...

 ๏ ไหวรอยพระพุทธบาท

พุทธศาสตรพุทธศิลป

รอยศรัทธาของแผนดิน

ไมเสื่อมสิ้นดวยศรัทธา

 ๏ สืบกาลเวลาพุทธกาล

บันทึกตํานานพุทธศาสนา

ที่เห็นเปนอยูความเปนมา

สวางดวยปญญามองเห็นธรรม!

นายทิวา
พระพุทธบาท สระบุรี
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ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

โทร. 0 2142 2222 และ 0 2142 2203 
info@dad.co.th

WWW.DAD.CO.TH
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สงความสุขทุกตนเดือน


